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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti 
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) 
 
 

A. o d v o l á v a 
zástupcov Mesta Nitra z orgánov obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská 
spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, vedenej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10192/N, a to nasledovne: 
 
členov dozornej rady: Františka Hollého 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

B. s c h v a ľ u j e 
zástupcov Mesta Nitra do orgánov obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská 
spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, vedenej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10192/N, a to nasledovne: 
 
členovia dozornej rady: poslankyňa Ing. Edita Vnučková (s návrhom kandidatúry na funkciu 

predsedu dozornej rady) 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

C. p o t v r d z u j e 
zástupcov Mesta Nitra v orgánoch obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská 
spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, vedenej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10192/N, a to nasledovne: 
 
členovia dozornej rady: poslanec MVDr. Róbert Rathouský 
 poslanec Ing. Peter Košťál, PhD., (ako člen dozornej rady) 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

D. u k l a d á 
štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej 
legislatívy SR podľa tohto uznesenia 
 
         T: k 28.02.2023 
         K: MZ 
 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových zástupcov 
do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými predstaviteľmi mesta 
Nitra.  
 
Pri voľbe členov dozornej rady sú uvedené osoby predkladané aj s návrhom kandidatúry na funkciu 
predsedu. Právna úprava voľby členov dozornej rady je v Nitrianskej teplárenskej spoločnosti upravená 
v Stanovách, na základe ktorých je Mesto Nitra (ako akcionár) oprávnené navrhnúť troch členov 
dozornej rady vrátane predsedu z celkového počtu šesť členov. 
 
Členov dozornej rady v prípade Nitrianskej teplárenskej spoločnosti volí valné zhromaždenie, Mesto 
Nitra však nie je jediným akcionárom tejto spoločnosti, a preto sa voľba nebude realizovať tzv. 
„rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia“, t.j. mesta Nitry (v 
zastúpení primátorom mesta). Z toho dôvodu je tu preto potrebné brať na vedomie, že aj po kladnom 
odsúhlasení tohto návrhu mestským zastupiteľstvom si členovia dozornej rady až na prvom zasadnutí 
spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu.  
 
V prípade, ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom 
pracovnom pomere, tak dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu 
tretinu zamestnanci spoločnosti. 


